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A IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA NO 

 RELACIONAMENTO COM O INVESTIDOR 

 

 

RESUMO: Hoje em dia a ênfase do mercado está voltada a customização, diferenciação, 

inovação e principalmente ao relacionamento com o cliente. A crescente concorrência e 

desenvolvimento tecnológico, as ações de marketing de relacionamento visam estreitar a 

ligação entre empresa e cliente buscando sua fidelidade e consequente rentabilidade a partir 

de uma confiança adquirida junto ao cliente ao longo do tempo. Nesse contexto, este estudo 

enfoca a avaliação de vantagens que o de marketing de relacionamento pode proporcionar ao 

relacionamento com Investidores. Até que ponto o marketing individualizado e personalizado 

permite um grande diferencial competitivo neste segmento, de que forma a organização pode 

entender melhor seu mercado e antecipar-se as ações da concorrência. Buscou-se analisar a 

viabilidade e condições para o desenvolvimento do marketing de relacionamento com clientes 

deste segmento, assim como saber qual a percepção e atitude dos clientes deste segmento 

quanto à importância de manter um relacionamento estreito com base na confiança. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing de Relacionamento. Cliente. Confiança. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento social e econômico está impulsionando a consolidação de 

tendências no mercado de relacionamento entre empresas e consumidores, e por consequência 

disto, está acontecendo uma reformulação na postura e no planejamento estratégico destas 

empresas. O fato é que as organizações enxergam agora, através de uma ótica diferente, a 

possibilidade de direcionar os recursos de que dispõe somando a estes as novas tecnologias 

disponíveis, dando um importante passo rumo ao atendimento das necessidades individuais 

dos clientes. 

Em contrapartida, uma nova visão estratégica voltada à customização cria um 

paradigma no instante em que a capacidade de absorção do consumidor desta nova e vasta 

gama de produtos, cada vez mais complexa, é menor e mais lenta do que a oferta destes. 

Neste ponto, a proposta do marketing de relacionamento, que embora não seja um conceito 

novo, mas que ganha força no cenário competitivo atual, se encaixa com suas ferramentas, 
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buscando preencher as lacunas deixadas pelo programa de marketing tradicional, já muito 

difundido nas organizações, para aprofundar e aprimorar o relacionamento com os clientes. 

Neste sentido, o artigo aqui apresentado busca demonstrar a importância da 

confiança como construto chave para a obtenção do sucesso no estabelecimento e manutenção 

das relações com investidores. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Constituem-se como objetivos deste trabalho a avaliação de vantagens que o 

marketing de relacionamento pode proporcionar ao relacionamento com Investidores; 

determinar o grau que o marketing individualizado e personalizado proporciona no diferencial 

competitivo neste segmento, e apontar a forma como a organização pode entender melhor seu 

mercado e antecipar-se as ações da concorrência. 

  

3. METODOLOGIA 

O presente estudo tomou por metodologia a exploração bibliográfica, visando 

subsidiar em um momento futuro, pesquisa de campo para verificação, a partir de uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa, junto aos consumidores dos efeitos produzidos a partir da 

prática do marketing de relacionamento por parte das organizações.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Entender adequadamente os aspectos interativos de longo prazo entre fornecedores e 

clientes pode ser muito importante, especialmente em termos dos ganhos e lucros advindos da 

possibilidade da satisfação plena entre as partes e o consequente processo de fidelização do 

cliente. Neste sentido, a estratégia de Marketing de Relacionamento surge como um 

importante mecanismo visando tal objetivo.  

O suporte teórico relativo ao Marketing de Relacionamento teve sua origem na 

década de 70, quando pesquisadores iniciavam o processo de percepção da importância das 

transações comerciais ganha-ganha como instrumento de melhoria da performance 

corporativa. O marketing de relações concentra todas as suas atividades em estabelecer, 

desenvolver e manter intercâmbios bem-sucedidos com clientes. Ele é essencial ao 

desenvolvimento da liderança, fidelidade ao cliente e rápida aceitação de novos produtos e 
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serviços no mercado. Em um mundo onde o cliente tem tantas opções, uma relação pessoal é 

a única forma de manter sua fidelidade. VAVRA (1993) reconhece a importância desta 

estratégia para maximização da retenção de clientes através de um relacionamento 

aperfeiçoado, o objetivo principal do marketing de relacionamento. LIBEY (Apud Monçores, 

2004) acrescenta dois fatores que elevam a importância do marketing de relacionamento não 

enfatizado: a sobrevivência organizacional e o crescimento sustentado. 

O primeiro objetivo de marketing de relacionamento, com grande foco no cliente é 

obter um valor pleno de duração de cada um deles. O segundo objetivo é aumentar o valor da 

duração de cada cliente e manter essa duração crescente ano após ano. O terceiro objetivo é 

usar os lucros excedentes do sucesso nos dois primeiros objetivos para custear a conquista de 

novos clientes a um custo mais baixo. O objetivo a longo prazo é a sobrevivência e 

crescimento rentáveis. Finalmente, cliente e fornecedor obtêm benefícios mútuos, 

provenientes de um relacionamento: redução dos custos de pesquisa de novos fornecedores e 

de busca por novos clientes; sensível diminuição dos investimentos em adaptação, após a 

primeira vez em que são realizados; e melhoria nos processos de comunicação e interatividade 

(VAVRA, 1993). 

Neste processo contínuo e cíclico de ensino-aprendizagem ao longo do 

relacionamento, o cliente despende tempo e recursos com a empresa que o atende neste 

modelo. Consequentemente, para obter um nível equivalente de serviço junto a qualquer outro 

fornecedor - até mesmo àquele que ofereça exatamente o mesmo nível de customização e 

feedback – este cliente precisará primeiro re-ensinar àquele concorrente tudo aquilo que já 

ensinou à empresa original. Quando o cliente investe tempo ensinando sua empresa, o próprio 

cliente desenvolve sua parcela de benefícios esperados desse aprendizado (PEPPERS e 

ROGERS, 1997). 

Conforme explica Mahoney (1997), embora a informação precise ser 

financeiramente dirigida, atualmente, admite-se que as atividades de Relações com 

Investidores se inserem na gestão dos processos comunicacionais das empresas com ações 

negociadas em bolsas, valendo-se das competências de comunicação e marketing. 

A partir dos anos 80, ressalta Chanlat (1999), entra-se em uma fase que é marcada 

por modificações significativas tanto no discurso como no modo de gerenciamento das 

empresas. Os modos de gestão sucedem-se em ritmo frenético. A busca da eficácia é 

principalmente dominada por imperativos financeiros em uma economia de mercado que se 

globaliza, economia que exige organizações mais competitivas, flexíveis e informatizadas. 
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Não por acaso, é também a partir dos anos 80 que ganha importância ainda maior a função de 

RI. Um dos aspectos mais relevantes de RI, para Mahoney (1997), é divulgar estratégias e 

programas empresariais relacionados com a estrutura financeira, a fim de provocar uma 

reação favorável do investidor. Falcão (1995) afirma que usuários externos e, cada vez mais, a 

sociedade, necessitam de informações para que possam tomar as melhores decisões ou avaliar 

o resultado do uso dos recursos da sociedade administrados pelas empresas. 

Segundo Fortuna (1998), a globalização da economia e os recursos tecnológicos 

existentes permitem que hoje se opere nos mercados de ações de outros países durante as 24 

horas do dia. De acordo com Castells (1997: 38-39), “as novas tecnologias da informação 

estão integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade. A comunicação mediada 

por computadores gera uma gama enorme de comunidades virtuais.” A atividade de RI vem 

acompanhando esse desenvolvimento, principalmente na Europa Ocidental e passou a ser 

demandada em todos os países que abriram seus mercados. Isso também começa a se refletir 

no Brasil, mas de forma problemática, porque o perfil exigido do profissional é abrangente e 

os currículos universitários ainda não fornecem conhecimentos tão amplos e diversificados 

como os necessários para o exercício da função. Hoje, as equipes de RI precisam de 

habilidades em comunicação e marketing, sistemas de informação, direito, finanças e 

contabilidade, além de conhecer o universo de sua empresa e produtos, economia nacional e 

internacional e a natureza de seus investidores. 

O desafio do mercado acionário brasileiro, neste final de década, para a Bovespa 

(2000), é disseminar a cultura de RI para todas as companhias abertas: “O assunto tem 

ensejado seminários, palestras e publicações, e aberto oportunidades de trabalho para 

profissionais qualificados, seja no preenchimento de cargos em Departamentos de RI das 

companhias abertas, seja na atividade de consultoria.” O padrão de comunicação para as 

companhias abertas mudou, e acompanhar esta mudança tornou-se imposição para a 

sobrevivência das companhias abertas: “É claro que o ganho intangível gerado pelo maior 

cuidado com o relacionamento da companhia com o mercado não substitui fatores objetivos 

como rentabilidade e remuneração do acionista, mas constitui-se em importante diferencial 

quanto à atratividade da companhia.”. 

Um programa de RI deve levar em consideração esse aspecto e abranger desde a 

concepção de programas de relações institucionais, organização de eventos de mídia, 

produção de publicações, até a definição de programas de marketing cultural e marketing 

social  e, por isso, deve integrar o planejamento estratégico da empresa. Diante da necessidade 
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de se manter num mercado cada vez mais competitivo, as empresas com ações negociadas em 

bolsa perceberam a importância da estrutura de RI para estabelecer um programa integrado de 

comunicação e marketing com os investidores, a exemplo dos concorrentes. Muitas empresas 

vêm criando um setor de RI para atuarem no mercado de capitais porque, na análise de 

oportunidades de investimentos, os investidores, as instituições e os analistas de mercado 

acompanham as oscilações de determinadas ações e comparam os “preços justos” desses 

papéis com as previsões de lucros e com os respectivos preços de mercado, a partir do cenário 

macroeconômico e das informações financeiras e não-financeiras disponibilizadas pelas 

empresas. 

Uma atividade proveitosa para a função de RI é o acompanhamento da evolução da 

tecnologia da informação. A comunicação com investidores vem se transformando em uma 

das boas razões para se implantar um Web site. Muitas companhias de capital aberto já 

divulgam seus relatórios trimestrais e anuais on-line e estão utilizando a Internet para se 

comunicar com os investidores.  

Mahoney (1997: 17) alerta que, para o êxito de uma empresa na área de RI, é 

necessária a compreensão das duas dimensões dessas atividades: “as tarefas propriamente 

ditas, tais como a elaboração de relatórios anuais e a construção de relacionamentos com 

analistas e investidores líderes; (...).” Nessa linha, a tarefa constante da profissão de RI é 

completar a metamorfose de um maior número de seus integrantes para atuar com êxito tanto 

na dimensão prática, como na dimensão estratégica desse gênero de atividade. 

A literatura sobre confiança no ambiente de empresas e na relação destas com seus 

clientes tem por base inúmeros estudos provenientes de diversas áreas do conhecimento, o 

que gerou variadas definições sobre o que é o construto confiança (SINGH; 

SIRDESHMUKH, 2000, Apud BEI e ROSSI, 2005). Por exemplo, enquanto os economistas 

tendem a ver a confiança como calculada ou institucional, os psicólogos normalmente 

dividem suas análises de confiança em termos de atributos das partes em uma relação, 

focando nas cognições que atributos pessoais geram. 

Uma das definições seminais do construto confiança é oriunda justamente da 

psicologia e foi elaborada por Rotter (1967, p.651, Apud BEI e ROSSI, 2005) como sendo “a 

expectativa generalizada mantida por um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, 

verbal ou escrita, de outro indivíduo ou grupo pode ser confiada”. Já os sociólogos veem a 

confiança em propriedades socialmente inseridas nas relações entre as pessoas (ROUSSEAU 

et al., 1998, Apud BEI e ROSSI, 2005). 
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Mesmo havendo divergências sobre a definição do construto confiança entre as 

diversas disciplinas, identifica-se pelo menos um ponto em comum a todas as áreas: as 

condições que devem existir para que a confiança seja desenvolvida. A primeira é risco, ou 

seja, a probabilidade de perda, quando interpretada por uma das partes decisórias; a segunda é 

interdependência, onde os interesses de uma parte não podem ser atingidos sem a colaboração 

de outra (ROUSSEAU et al., 1998, Apud BEI e ROSSI, 2005). 

Conceitos utilizados na área de marketing procuram englobar as duas condições 

acima citadas, onde se verifica que a confiança pode ser descrita como “a expectativa de uma 

parte de que a outra parte se comportará de uma maneira previsível em uma dada situação” 

(GRONRÖOS, 2000, p. 37, Apud BEI e ROSSI, 2005). Outra definição usualmente citada é 

“tendência a acreditar num parceiro de negócios no qual se tem crédito” (MOORMAN et al., 

1993, p. 82, Apud BEI e ROSSI, 2005). 

A dificuldade em não se ter uma única definição para o construto entre as diversas 

disciplinas motivou Rousseau et al. (1998, p. 395, Apud BEI e ROSSI, 2005) a proporem uma 

definição consensual. Para eles, “confiança é um estado psicológico que compreende a 

intenção de aceitar uma vulnerabilidade baseada em expectativas positivas das intenções ou 

comportamentos de outro”. 

Essa definição apresenta duas partes distintas. Na primeira, confiança é relacionada 

com expectativas (positivas) sobre as intenções e/ou comportamentos do parceiro de trocas. 

Essa conceituação é focada na crença de uma das partes de que a outra agirá de maneira 

responsável, evidenciando integridade e que não seja prejudicial à outra parte; esta é a 

chamada conceituação de confiança baseada na expectativa (SINGH; SIRDESHMUKH, 

2000, Apud BEI e ROSSI, 2005). Na segunda parte, a confiança é relacionada ao parceiro de 

trocas, aceitando-se a vulnerabilidade contextual; essa definição é a chamada confiança 

comportamental e refere-se à tendência de ação de uma parte em relação à outra. 

Essa separação conceitual é também corroborada por Kramer (1999, Apud BEI e 

ROSSI, 2005), através da distinção do construto em duas vertentes: confiança como um 

estado psicológico e como uma escolha de comportamento, congruente, portanto, com a 

bipartição acima citada.  

Buscando a definição do que seria central para o conceito de marketing de 

relacionamento, Morgan e Hunt (1994, Apud BEI e ROSSI, 2005) concluíram que deve ser 

algo que distingue trocas relacionais produtivas e efetivas das improdutivas e não efetivas. 

Assim, mesmo sabendo-se que inúmeros fatores contextuais podem contribuir para o sucesso 
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ou fracasso de um relacionamento específico, os autores concluíram que confiança e 

comprometimento são conceitos centrais e essenciais para o sucesso de um marketing de 

relacionamento.  

Em relações de trocas com consumidores finais, três fatores afetam o conceito de 

confiança. Em primeiro lugar, fatores situacionais e contextuais tendem a determinar a 

relevância da confiança nas trocas relacionais; em outras palavras, confiança não é um 

ingrediente necessário para a consumação de trocas entre clientes e empresas. Por outro lado, 

a falta de confiança também não evita que ocorra uma troca (SINGH; SIRDESHMUKH, 

2000, Apud BEI e ROSSI, 2005); ou seja, a importância da confiança (grau mínimo 

necessário) varia de acordo com a situação. 

Mais especificamente, trocas onde a confiança é relevante são caracterizadas por: 

a) alto nível de ambiguidade de desempenho do provedor do serviço (ou seja, as 

avaliações do consumidor sobre o desempenho do prestador do serviço variam muito 

conforme a situação); 

b) as consequências são importantes (isto é, a desempenho do serviço traz resultados 

significativos para o valor entregue ao cliente); 

c) maior interdependência (quando o consumidor participa do processo de troca) 

(SINGH; SIRDESHMUKH, 2000, Apud BEI e ROSSI, 2005). 

Por último, a confiança é um contínuo, um linear, que tem num extremo a confiança 

e no outro a desconfiança, ambos qualitativamente diferentes e mantidos por mecanismos 

também distintos. Por exemplo, Sitkin e Roth (apud BEI e ROSSI, 2005) demonstraram 

empiricamente que numa relação entre empresa-empregado, expectativas não cumpridas em 

confiabilidade de tarefas geram violações de confiança, ao passo que incongruência de valores 

gera desconfiança. Tendo sido analisadas as principais definições de confiança e como esta 

influencia as trocas relacionais com consumidores, cabe então avaliar quais são as 

consequências mais importantes da confiança segundo a literatura. 

 

5. RESULTADOS 

 

A análise dos estudos temáticos delineia-se sob a perspectiva das variáveis de 

relacionamento de longo prazo, sendo eles: investimento na relação, importância do 

relacionamento, confiança, comprometimento, troca de informações, credibilidade, satisfação, 

honestidade e lealdade. Porém, as variáveis aqui estudadas não representam a totalidade das 
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variáveis que influenciam nos processos de trocas relacionais no contexto dos clientes 

investidores. 

Neste contexto, podemos afirmar que é muito importante o relacionamento com os 

clientes, pois é devido a confiança nos investidores que se forma um relacionamento entre 

ambos, sendo assim é possível assegurar que os clientes do segmento de investidores na sua 

maioria reparam e dão muito valor as iniciativas que a organização promove no intuito de 

estreitar relações. 

O marketing de relacionamento envolve o desenvolvimento de fortes relações de 

amizade e confiança, entre as empresas e clientes, ou seja, a formação de uma parceria sólida 

visando atingir objetivos comuns e trazer benefícios recíprocos para os envolvidos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, podemos considerar que a confiança se mostra como elemento indispensável 

na relação entre investidor e organização, o que mostrou-se a partir dos autores citados neste 

trabalho, constituindo-se o marketing de relacionamento como fator preponderante na 

construção e manutenção deste relacionamento.  

Partindo deste pressuposto, a atuação dos gestores necessita construir um ambiente 

propício ao diálogo entre as partes, visando continuamente adequar a organização ao 

mercado, elementos preponderantes que contribuem de forma sistemática para o 

estabelecimento e continuidade do relacionamento entre empresa e consumidor. 

Desta forma, sugere-se como objeto de pesquisa um estudo exploratório que focalize 

a percepção do consumidor nas propostas de relacionamento entre este e as empresas, visando 

apontar variáveis dissonantes e consonantes frutos desta relação. 

A pesquisa permitirá, ainda, observar no horizonte  a forma com que as empresas 

utilizam a tecnologia e a inovação como instrumentos visando o marketing de relacionamento 

e a consequente fidelização dos consumidores. 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

BREI, Vinícius Andrade. ROSSI, Carlos Alberto Vargas. Confiança, valor percebido e 

lealdade em trocas relacionais de serviço: um estudo com usuários de Internet Banking 



9 

 

no Brasil. Curitiba: 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-

65552005000200008&script=sci_arttext> Acesso em: 19 mai 12. 

 

BOVESPA – BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO. Guia Bovespa de Relações com 

Investidores. São Paulo: editora Bovespa, 2000. 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. Volume I. São Paulo: editora Paz e Terra, 1997. 

 

CHANLAT, Jean-François. Ciências Sociais e Management: reconciliando o econômico e 

o social. São Paulo: editora Atlas, 1999. 

 

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro – Produtos e Serviços. Rio de Janeiro: editora 

Qualitymark, 1998. 

 

FALCÃO, Eduardo. Divulgação de Demonstrações Financeiras de Companhias Abertas. 

In Caderno de Estudos FIPECAF/FEA nº 12. São Paulo: editora FIPECAF – set/1995. 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: editor 

LCT, 7ª edição, 1995. 

 

MAHONEY, Willian F. Relação com Investidores - O Guia dos Profissionais para 

Marketing Financeiro e Comunicação. Rio de Janeiro: editora IMF, 1997. 

 

MONÇORES, Paulo de Jesus. Marketing de Relacionamento Individualizado em 

Empresas Prestadoras de Serviço de Tecnologia de Informação, no Contexto Business-

To-Business: Uma Vantagem Competitiva? Curitiba: 2004. Disponível em: 

<http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/art_cie/art_22.pdf>. Acesso em: 14 jun 2012. 

 

PEPPERS, Dom; ROGERS, Martha. Empresa 1:1 – Instrumentos para Competir na Era 

da Interatividade. Rio de Janeiro: editora Campus, 1997. 

 

VAVRA, T. G. Marketing de Relacionamento: aftermarketing. São Paulo: editora Atlas, 

1993. 


